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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 

 

1. Konsep Kebijakan Publik 

 

Terdapat banyak definisi mengenai apa yang maksud dengan kebijakan publik 

dalam literatur-literatur politik. Masing-masing definisi memberi penekanan yang 

berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar 

belakang yang berbeda-beda, walaupun pendekatan dan model yang digunakan 

oleh para ahli pada akhirnya juga akan dapat menentukan bagaimana kebijakan 

publik tersebut hendak didefinisikan. 

Menurut Dye dan James dalam Agustino (2008:4-5), ada tiga alasan yang 

melatarbelakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk dipelajari. Pertama, 

pertimbangan atau alasan ilmiah (scientific reasons). Kedua,pertimbangan atau 

alasan prosesional (professional reasons). Ketiga, pertimbangan atau alasan 

politis (political reasons). 

Sementara menurut Friedrich dalam Agustino (2008:7) kebijakan adalah 

serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, 

atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-

hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-

kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam 

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. 
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Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 

merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah (instansi 

publik) yang mempunyai tujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat.  

 

2. Tahap – Tahap Kebijakan Publik 

 

Menurut Dunn (2003:22), proses kebijakan adalah serangkaian aktivitas 

intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat 

politis, aktivitas politis tersebut divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang 

saling tergantung yang diatur menurut urutan waktu.  

Sementara Winarno (2012:35) mengemukakan bahwa proses pembuatan 

kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak 

proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan 

publik tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan 

publik adalah sebagai berikut: 

a)  Penyusunan Agenda  

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. 

Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk 

ke dalam agenda kebijakan.Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda 

kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak 

disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus 

pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk 

waktu yang lama. 

b) Tahap Formulasi Kebijakan  
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Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat 

kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan 

masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau 

pilihan kebijakan (policy alternatives / policy options) yang ada. Sama halnya 

dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam 

tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih 

sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.  

c) Tahap Adopsi Kebijakan  

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan 

dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau 

keputusan peradilan. 

d) Tahap Implementasi Kebijakan  

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program 

tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan 

yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus 

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun 

agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksana- 

kan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan 

manusia. 

 

 

e) Tahap Evaluasi Kebijakan  
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Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk 

melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. 

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. 

 

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik  

1. Konsep Implementasi Kebijakan  

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan 

publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai 

dampak atau dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Studi implementasi 

merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses 

pelaksanaan dari suatu kebijakan. 

Menurut Udoji dalam Agustino (2008:140) mengatakan bahwapelaksanaan 

kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari 

pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa 

impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 

diimplementasikan.  

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149) mendefinisikan 

implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu 

atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan 

sebelumnya.  

 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses 

dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-



11 
 

tujuan yang ingin diraih.Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan 

Grindle dalam Agustino (2008:139) bahwa pengukuran keberhasilan 

implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah 

pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada 

actionprogram dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program 

tersebut tercapai. 

 

2. Model Implementasi Kebijakan  

 

Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati atau pembelajar 

tingkat awal.Menurut Nugroho (2008:167) pada prinsipnya terdapat dua 

pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi 

kebijakan publik yang berpola dari atas ke bawah (top-bottmer) dan dari bawah ke 

atas (bottom-topper), serta pemilihan implementasi kebijakan publik yang berpola 

paksa (command-and-control) dan pola pasar (economic incentive). 

Udoji dalam Agustino (2008:140) pendekatan model “top down”, merupakan 

pendekatan implementasi kebijakan publik yang dilakukan tersentralisir dan 

dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. 

Pendekatan top down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan 

politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus 

dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level 

bawahnya, sedangkan pendekatan model “bottom up”  bermakna meski kebijakan 

dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. 
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2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn  

 

Model Van Meter dan Van Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan 

berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan 

publik.Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2008:438) beberapa 

variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik 

adalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi. 

2. Karakteristik agen pelaksana atau implementor. 

3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik. 

4. Kecenderungan (disposition) pelaksana atau implementor. 

Menurut Van Meter Nan Horn dalam Agustino (2008:142-144) ada enam variabel 

yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah : 

1) Ukuran dan tujuan kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan 

hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-

kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan 

atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka 

agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat 

dikatakan berhasil.  

2) Sumberdaya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan 
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sumberdaya yang tersedia, manusia merupakan sumberdaya yang terpenting 

dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. 

3) Karakteristik agen pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. 

Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan 

sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para 

agen pelaksanaanya. 

4) Sikap atau kecenderungan (dispotion) para pelaksana 

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak 

mempengaruhi keberhasilan atau tdaknya kinerja impelementaasi kebijakan 

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang 

dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang menganal betul 

persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. 

5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana  

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan publik . Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak 

yang terlibat dalam suatu proses implementasi , maka asussinya kesalahan-

kesalahan akan sangat kecil untuk trjadi, dan begitu pula sebaliknya. 
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6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan 

publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial ekonomi dan politik yang 

tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja 

implementasi kebijakaan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan 

kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan 

eksternal.  

 

Bagan 2.1. Model pendekatan the policy implementation process (donald van 

metter dan carl van horn ) 
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(Sumber : Agustino, 2008:144) 

 

2.2 Model Implementasi Kebijakan George C.Edward III 

 

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara 

pembentukan kebijakan dan konsekuensi- konsekuensi kebijakan bagi masyarakat 

yang dipengaruhinya.Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi 

masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin 

akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan 

sangat baik.Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat 

baik mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang 

diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan 

(Winarno,2012:177). 

Model implementasi kebijakan publik yang berperspektif top down dikembangkan 

oleh Edward III.Pendekatan yang dikemukakan  Edward III mempunyai empat 

variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, 

yaitu : 

(1) komunikasi ; 

(2) sumber daya ; 

(3) disposisi dan ; 

(4) struktur birokrasi. 

 

Kempat variabel diatas dalam model yang dibangun olehEdward III memiliki 

keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program 
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atau kebijakan.Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu 

variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.Selain itu terdapat pula 

aplikasi konseptual dari model implementasi Edward III yang dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1Aplikasi Konseptual  Model Edward III Perspektif Implementasi 

Kebijakan 

Aspek Ruang Lingkup 

Komunikasi  a.Implementor dan kelompok sasaran dari  

program/kebijakan 

b.Sosialisasi program/kebijakan efektif dijalankan 

   -    Metode yang digunakan 

   -    Intensitas Komunikasi 

Sumber Daya a.Kemampuan Implementor 

- Tingkat pendidikan 

- Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta  

- aplikasi detail program 

- Kemampuan menyampaikan program dan 

mengarahkan 

b.Ketersediaan Dana 

- Dana yang dialokasikan 

- Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk  

- implementasi program/kebijakan 

Disposisi Karakter Pelaksana 

a. Tingkat komitmen dan kejujuran dapat diukur dengan 

tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan 

standar yang telah ditetapkan.Semakin sesuai dengan 

standar semakin tinggi komitmennya. 

b. Tingkat demokratis dapat dengan intensitas pelaksana 

melakukan proses sharing dengan kelompok sasaran, 

mencari solusi dan masalah yang dihadapi dan melakukan 

diskresi yang berbeda dengan standar guna mencapai 

tujuan dan sasaran program. 

Struktur Birokrasi a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami 

b. Struktur organisasi, rentang kendali antara pucuk 

pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi 

pelaksana.Semakin jauh berarti semakin rumit , birokratis 

dan lambat untuk merespon perkembangan program. 
Sumber:(Indiahono, 2009:34) 

Menurut Edward III dalam Agustino (2008:149-150) terdapat empat variabel yang 

sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : komunikasi, 

sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. 
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Bagan 2.2 Model pendekatan dorect and indirect ompact on implementation (George 

Edward III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Agustino, (2008:150) 

 

2.3 Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 

Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2008:144-145) mengungkapkan bahwa peran 

penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam 

mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan 

kesukaran – kesukaran Teknis : 

a. Keberagaman perilaku yang diatur; 

b. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok 

sasaran ; 

KOMUNIKASI 

STRUKTUR 

BIROKRASI 

SUMBER DAYA 

DISPOSISI 

IMPLEMENTASI 
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c. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki 

formal 

pada keseluruhan proses implementasi.  

Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori 

besar, yaitu : 

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap. 

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses immplementasi secara tepat. 

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk 

menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara : 

a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan 

dicapai ; 

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan ; 

c. Ketetapan alokasi sumber dana ; 

d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga 

atau instansi pelaksana ; 

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana ; 

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-

undang ; 

g. Akses formal pihak-pihak luar. 

 

3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi. 

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi ; 

b. Dukungan publik ; 

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat ; 
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d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat 

pelaksana. 

 

 

2.4 Model Implementasi Kebijakan Merilee S.Grindle 

 

Menurut Grindle dalam Agustino (2008:154) pengukuran keberhasilan 

implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan 

itu sendiri, yang terdiri atas content of policy dan context of policy. 

Content of policy menurut Grindle dalam Agustino (2008:154-155) adalah sebagai 

berikut: 

a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) 

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi 

suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan 

dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana 

kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. 

b. Type of Benefits (tipe manfaat) 

Menurut poin ini dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat 

yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian 

kebijakan yang hendak dilaksanakan. 

c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) 

Menurut Extent of change envision setiap kebijakan mempunyai target yang ingin 

dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa 

seberapa bgesar perubahan yang ingin dicapai melaui suatu implementasi  

kebijakan harus memiliki skala yang jelas. 
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d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan) 

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam 

pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada pengambilan keputusan harus dijelaskan 

letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. 

e. Program Implementer (pelaksana program) 

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya 

pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu 

kebijakan. 

f. Resources Commited (sumber-sumber daya yang digunakan) 

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya 

yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. 

Context of policy menurut Grindle dalam Agustino (2008:156) adalah sebagai 

berikut: 

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-

kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) 

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau 

kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan para aktor yang 

terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi 

kebijakan. 

b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim 

yang berkuasa) 

lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga 

berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin 
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dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut 

mempengaruhi suatu kebijakan. 

c. Compliance an Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon 

dari pelaksana) 

Pada poin ini ingin dijelaskan sejauhmana kepatuhan dan respon dari 

pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. 

Penggunaan model sangat memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam 

melakukan analisis mengenai proses implementasi kebijakaan publik. Dari 

keempat model yang telah penulis deskripsikan diatas, penulis mencoba 

mendeskripsikan pelaksanaan dengan menggunakan model implementasi 

menurutEdward III. Alasan peneliti mengunakan model implementasiEdward III 

ialah dikarenakan model ini memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan ini 

antara lain sebagai model yang menawarkan kerangka berfikir untuk menjelaskan 

dan menganalisis proses implementai kebijakaan dan karena itu , mengusulkan 

penjelasan-penjelasan bagi pencapaian-pencapaian dan kegagalan program 

(Winarno, 2002:125). Model ini menitikberatkan pada sikap, perilaku dan kinerja 

para pelaku didalam implementasi kebijakan. 

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan 

 

Salah satu pendapat yang sangat singkat dan tegas tentang keberhasilan atau 

kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh Weimer dalam Pasolong 

(2010:59).Menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi, yaitu: 
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a. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori 

yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah 

ditetapkan. 

b. Hakikat kerja sama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat 

dalam kerja sama merupakan suatu assembling produktif. 

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen 

untuk mengelola pelaksanaanya. 

 

Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi 

pelaksanaan suatu kebijakan publik.Gow dan Morss dalam Pasolong (2010:59) 

mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut antara lain: (1) hambatan politik, 

ekonomi dan lingkungan: (2) kelemahan institusi; (3) ketidakmampuan SDM di 

bidang teknis dan administratif; (4) kekurangan dalam bantuan teknis; (5) 

kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu (timing); (7) sistem 

informasi yang kurang mendukung; (8) perbedaan agenda tujuan antara aktor; dan 

(9) dukungan yang berkesinambungan. 

Semua hambatan ini dapat dengan mudah dibedakan atas hambatan dari dalam 

(faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal). Menurut Turner dan Hulme 

dalam Pasolong (2010:59), hambatan dari dalam atau yang sering disebut dengan 

faktor internal dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan 

seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan 

fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus 

digunakan. 
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Sedangkan hambatan dari luar atau sering disebut sebagai faktor eksternal dapat 

dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak 

langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, 

kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya. 

C. Tinjauan tentang Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) 

 

Elektronik Kartu tanda penduduk (E-KTP)  adalah suatu kartu tanda penduduk 

yang dibuat dari mesin elektronik dan ditulis dengan data digital. Menurut 

pendapat lain bahwa E-KTP merupakan suatu dokumen kependudukan yang 

memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun 

teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa E-KTP adalah suatu dokumen 

yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat vertifikasi dan 

validasi data diri seseorang.  

E-KTP ini sengaja di adakan untuk mempermudah pemerintah untuk mengambil 

data penduduk, karena dengan e-KTP pemerintah bisa langsung melihat data dari 

KTP elektronik tersebut tanpa harus menunggu data yang harus disensus terlebih 

dahulu. (sumber:http://repository.usu.ac.id/ Chapter%20I.pdf, diakses tanggal 12 

Februari 2015) 

Adapun fungsi E-KTP sebagai berikut : 

1. Sebagai identitas diri ; 

2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk 

 pengurusan izin rekening ke bank dan sebagainya ; 

3. Mencegah KTP ganda dan  pemalsuan KTP.  
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1. Keunggulan E-KTP 

E-KTP juga mempunyai keunggulan dibandingkan dengan KTP biasa atau KTP 

nasional, keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya: 

1. Identitas jati diri tunggal ; 

2. Tidak dapat dipalsukan ; 

3. Tidak dapat digandakan ; 

4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam Pemilu atau Pilkada (E-voting) . 

Selain itu, sidik jari yang direkam dari setiap wajib E-KTP adalah seluruh jari 

(berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua 

jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi 

untuk E-KTP karena memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut: 

a. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain ; 

b. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan 

kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores ; 

c. Unik dan  tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar . 

 

 

2. Kelemahan E-KTP 

Dalam pelaksanaannya, penggunaan E-KTP terbukti masih memiliki kelemahan 

yaitu: 

a) Tidak terintegrasi dengan layanan publik lainnya, sehingga tetap dipakai 

seperti KTP konvensional ; 

b) Tidak ada alat yang stand by di kelurahan, sehingga kalau ada kerusakan atau 

salah tulis, warga haus menunggu berbulan-bulan, bahkan ujung-ujungnya 

diganti KTP konvensional dulu ; 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu
http://id.wikipedia.org/wiki/Pilkada
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemungutan_suara_elektronik
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c) Tidak bisa digunakan untuk transaksi di perbankan karena tidak ada stempel 

kelurahan setempat ; 

d) Belum terintegrasi kartu atau nomor lainnya, seperti SIM, kartu kesehatan, dan 

lainnya ; 

e) Rawan pencurian data kependudukan, sehingga bisa mengancam pribadi, 

bahkan bangsa dan negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3. Perbedaan E-KTP dengan KTP Nasional 

Tabel 2.2 Perbedaan E-KTP dengan KTP Nasional 

No

. 

Jenis 

KTP 

Karakteristik Teknologi Validitas/Vertifikasi 

1 KTP 

Nasional 

2004 

a) Foto dicetak 

pada kartu 

b) Tanda tangan/ 

cap jempol 

c) Data tercetak 

dengan 

komputer 

d) Berlaku 

nasional 

e) Tahan lebih 

lama (tidak 

mudah lecek) 

a) Bahan terbuat dari 

plastik 

b) Nomor serial khusus 

c) Gulloche Pattrens 

pada kartu 

d) Hanya untuk 

keperluan ID 

e) Pemindaian foto dan 

tanda tangan/cap 

jempol 

 

a) Pengawasan dan 

verifikasi 

pengesahan dari 

tingkat terendah 

RT/RW dan 

seterusnya 

2 E-KTP a) foto dicetak 

pada  kartu  

b) Data tercetak 

dengankompute

r  

c) Berlaku 

nasional  

d) Mampu 

menyimpandata 

e) Data 

dibaca/ditulis 

dengan 

pembaca kartu 

(card reader) 

a) Bahan terbuat dari 

PVC/PC 

b) Nomor serial khusus 

c) Gulloche Patterns 

pada kartu 

d) Pemindaian foto dan 

tanda tangan/cap 

jempol 

e) Terdapat mikrochip 

sebagai media 

penyimpan data 

f) Menyimpan data sidik 

jari biometrik sebagai 

satu identifikasi unik 

personal 

g) Mampu menampung 

seluruh data personal 

yang diperlukan 

dalam multi aplikasi. 

a) Pengawasan 

danverifikasi 

pengesahan dari 

tingkat terendah 

RT/RW dan 

seterusnya 

b) Diterima secara 

internasional 

c) Tidak bisa 

dipalsukan/digandak

an 

d) Hanya satu kartu 

untuk satu orang 

e) Satu orang satu 

kartu (menggantikan 

kartu lain) 

f) Tingkat 

kepercayaan 

terhadap keabsahan 

kartu sangat tinggi. 

 

(sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik) 
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Gambar 2.1. Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/562036-fadli-zon-bantah-pernyataan 

mendagri-soal-e-ktp) 

 

 

Gambar 2.2. KTP Konvensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : http://www.soloposfm.com/2014/01/ktp-konvensional-masih-berlaku/) 

 

 

 

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/562036-fadli-zon-bantah-pernyataan
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4.Syarat Dan Prosedur Pengurusan E-KTP 

A.Syarat  

b.  Berusia 17 tahun ; 

c.  Menunjukkan surat pengantar dari kepala desa/kelurahan ; 

d.  Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah 

mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi 

kependudukan) ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan ; 

e.  Foto kopi Kartu Keluarga. 

B.Prosedur 

1. Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan ; 

2. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean ; 

3. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan ; 

4. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data ; 

5. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung ; 

6. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam 

tandatangan ; 

7. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan pemindaian retina 

mata ; 

8. Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat 

panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah 

melakukan perekaman foto,tanda tangan dan sidik jari ; 

9. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses 

pencetakan 2 minggu setelah pembuatan . 

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Keluarga
http://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangan
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5. Dasar Hukum 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: 

1. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor 

Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk 

dan berlaku seumur hidup ; 

a. Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam 

penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen 

identitas lainnya ; 

b. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis 

Nomor Induk Kependudukan, yang berbunyi: 

a) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik 

sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk ; 

b) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 

biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang 

bersangkutan ; 

c) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis 

data kependudukan ; 

d) Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan 

KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Paspor
http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Mengemudi
http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_Pokok_Wajib_Pajak
http://id.wikipedia.org/wiki/Biodata
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sidik_jari
http://id.wikipedia.org/wiki/WNI
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kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap 

dilakukan di instansi pelaksana ; 

e) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis 

NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk 

tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang 

bersangkutan; 

f) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; 

g) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur 

oleh Peraturan Menteri ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Menteri&action=edit&redlink=1
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D. Kerangka Pemikiran  

Bagan 2.3 Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olah pikir 2015 
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